
Samenvatting van de resultaten van de klinische studie
Voor leken

Algehele samenvatting
• Colitis ulcerosa (CU) is een langdurige darmziekte 

die ontsteking van de dikke darm veroorzaakt. 
Ontsteking maakt deel uit van de reactie van het 
lichaam om zichzelf tegen schade te beschermen. 
Wanneer dit gebeurt in de dikke darm, kan dit 
leiden tot symptomen zoals buikpijn, krampen en 
diarree.

• Symptomen verschillen van persoon tot persoon 
en kunnen in de loop van de tijd veranderen in 
ernst. Een toename van ernst wordt ‘opflakkering’ 
genoemd.

• De reden waarom mensen CU hebben is 
onbekend, maar onderzoekers denken dat 
het wordt veroorzaakt door een combinatie 
van redenen, waaronder erfelijkheid en het 
immuunsysteem van het lichaam. 

• In deze studie testten studieartsen (onderzoekers) 
een medicijn genaamd adalimumab bij kinderen 
die werden behandeld voor CU.

• Het hoofddoel van de studie was het bekijken hoe 
patiënten reageren op standaard- of hogere doses 
adalimumab na 8 weken (deel 1) en 52 weken 
(deel 2) behandeling.

• Het aantal en de frequentie van bijwerkingen 
waren in zowel de groep met de standaarddosis 
als de groep met de hogere dosis vergelijkbaar.  
De vaakst voorkomende bijwerking in deel 1 en 
deel 2 was hoofdpijn.

• De resultaten van deze studie kunnen door 
onderzoekers worden gebruikt voor de verdere 
ontwikkeling van dit medicijn.

• Als u of uw kind heeft deelgenomen aan deze 
studie en vragen heeft over individuele zorg, neem 
dan contact op met de arts of het personeel in uw 
studiecentrum.

Een studie om te weten te komen hoe effectief en veilig een medicijn 
genaamd adalimumab werkt bij de behandeling van kinderen met matige tot 
ernstige colitis ulcerosa
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Onderzoekers zijn op zoek naar een betere manier om 
kinderen met colitis ulcerosa (CU) te behandelen. Colitis 
ulcerosa is een ontstekingsziekte van de darm. Ontsteking 
maakt deel uit van de reactie van het lichaam om zichzelf 
tegen schade te beschermen. Wanneer dit gebeurt in de 
dikke darm, kan dit leiden tot veel verschillende symptomen, 
waaronder urgente of frequente stoelgang (ontlasting), 
buikpijn, buikkrampen en diarree. De symptomen zijn voor 
iedere patiënt verschillend.

De medicijnen die worden gebruikt om CU te behandelen, 
werken niet bij alle patiënten hetzelfde. De symptomen 
verbeteren niet voor sommige patiënten die worden 
behandeld. Daarom zijn studieartsen op zoek naar 
verschillende medicijnen om de ziekte te behandelen.

Het medicijn in deze studie was adalimumab. Adalimumab 
werkt door de activiteit van het immuunsysteem onder 
controle te houden, zodat patiënten met ontstekingsziekten 

kunnen worden geholpen. Het is momenteel goedgekeurd voor de behandeling van matige tot ernstige CU bij 
volwassenen en kinderen. Het hoofddoel van de studie was het bekijken hoe patiënten reageren op standaard- of 
hogere doses adalimumab na 8 weken (deel 1) en 52 weken (deel 2) behandeling.

Dit medicijn is in vele studies getest bij mensen met verschillende ontstekingsziekten. In deze studie werd 
gekeken naar de voordelen van adalimumab in een dosis die overeenkwam met de standaarddosis die is 
goedgekeurd voor volwassenen en in een hogere dosis bij patiënten die geen verbetering vertoonden bij andere 
behandeling.

Onderzoekers planden deze studie als een gerandomiseerde fase 3-studie met een dubbelblind en een open-
label-gedeelte.

• In fase 3-studies worden mogelijke nieuwe behandelingen getest bij patiënten met een aandoening of 
ziekte. In deze fase 3-studie keken de studieartsen naar de voordelen van adalimumab bij kinderen met CU. 
De studieartsen keken ook naar eventuele bijwerkingen die patiënten mogelijk hadden na behandeling 
met adalimumab. Bijwerkingen zijn medische voorvallen waarvan studieartsen denken dat ze op zijn minst 
mogelijk verband kunnen houden met het studiegeneesmiddel/de studiebehandeling.

• Deze studie had een dubbelblind deel, wat betekent dat de patiënten, verzorgers en de studieartsen niet 
wisten wie welke behandeling kreeg. Dit zorgt ervoor dat de studieresultaten niet worden beïnvloed. Deze 
studie had ook een open-label-gedeelte, wat betekent dat patiënten, verzorgers en studieartsen wel wisten 
welke behandeling aan patiënten werd gegeven.

• In deze studie werd ook gerandomiseerd, wat betekent dat er een computerprogramma werd gebruikt om 
de patiënten willekeurig (bij toeval) in groepen te plaatsen. Dit proces heet ‘randomisatie’ en dit helpt bij het 
maken van gelijkmatige groepen en het verminderen van verschillen tussen groepen.

• In deze studie werd een placebo gebruikt, die er net zo uitziet als de behandeling, maar geen medicijn bevat.

1. Algemene informatie over de studie

1.1. Wat was de belangrijkste doelstelling van deze studie?
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1.2. Wanneer en waar werd de studie uitgevoerd?

Deze studie vond van oktober 2014 tot februari 2020 plaats in de volgende landen: België, Canada, Israël, 
Japan, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

2. Welke patiënten werden opgenomen in deze 
studie?

In totaal namen 101 kinderen deel aan de studie.

In deze studie werden kinderen opgenomen die gedurende ten 
minste 3 maanden voorafgaand aan deelname aan de studie CU 
hadden en ook bij andere behandelingen voor CU actieve matige 
tot ernstige CU hadden. De ouder of voogd van elke patiënt moet 
schriftelijk toestemming hebben gegeven voor deelname van hun 
kind aan de studie.

Er was een gelijk aantal meisjes (50%) als jongens (50%) in de studie 
en de leeftijd varieerde van 5 tot 17 jaar.



Deel 1: Inductie

Inductiedoses adalimumab:
• Dubbelblinde standaarddosis
• Dubbelblinde hogere dosis
• Open-label hogere dosis

Onderhoudsdoses adalimumab:
• Dubbelblinde standaarddosis
• Dubbelblinde hogere dosis

Hernieuwde randomisatie van responders. 
Niet-responders verlieten de studie.

* De studie bevatte aanvankelijk een placebogroep, die werd verwijderd na de 
   verandering van de studieopzet en niet werd gebruikt in doeltre�endheidsanalyse.

Week 0 Week 8 Week 52

Deel 2: Onderhoud*
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3. Welke geneesmiddelen werden 
bestudeerd?

Het medicijn in deze studie heette adalimumab en werd toegediend 
als een injectie onder de huid. De studie werd opgesplitst in 2 
delen, deel 1 (inductie) en deel 2 (onderhoud). Inductie is de eerste 
behandelingsronde, gericht op het verbeteren van symptomen en het 
verbeteren van patiënten. Na inductiebehandeling blijven patiënten 
onderhoudsbehandeling krijgen om symptomen onder controle te 
houden en te proberen verergering van symptomen te voorkomen.

Terwijl de studie liep, werd de studieopzet gewijzigd om de 
toevoeging van patiënten aan de groep met standaarddosis in deel 
1 en de groep met placebo (geen medicijn) in deel 2 te stoppen. 
Patiënten die op het moment van de wijziging van de studieopzet al 
gerandomiseerd waren naar een van deze groepen, zetten de studie 
voort zoals gepland.

Deel 1 (inductie): Patiënten werden gerandomiseerd naar twee 
verschillende doses adalimumab: een standaarddosis of een hogere 
dosis, beide dubbelblind. Na de wijziging van de studieopzet kregen 
de resterende patiënten open-label-adalimumab in de hogere 
dosis. Patiënten die aan het einde van deel 1 niet reageerden op 
adalimumab verlieten de studie.

Deel 2 (Onderhoud): Patiënten die reageerden op behandeling 
met adalimumab in deel 1 werden gerandomiseerd naar de 
standaarddosis of een hogere dosis, beide dubbelblind.

Het onderstaande diagram toont hoe de studie georganiseerd werd.
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4. Wat waren de bijwerkingen?
Bijwerkingen zijn ongewenste medische voorvallen waarvan de studiearts dacht dat ze op zijn minst mogelijk 
verband kunnen houden met het studiegeneesmiddel.

Een bijwerking is ernstig als deze leidt tot overlijden, levensbedreigend is, ertoe leidt dat een deelnemer in het 
ziekenhuis wordt opgenomen, een deelnemer voor een lange tijd in het ziekenhuis houdt of een langdurige 
handicap veroorzaakt.

• 4,0% van de patiënten (4 patiënten) had ernstige bijwerkingen tijdens deel 1 en 2,5% van de patiënten (2 
patiënten) had ernstige bijwerkingen tijdens deel 2. Er traden geen individuele ernstige bijwerkingen op 
bij meer dan 1 patiënt. De lijst met ernstige bijwerkingen omvatte het volgende: flauwvallen, hoofdpijn, 
ontsteking van de bekleding van het hart (pericarditis), ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis), 
aseptische meningitis, psoriasis, verergering van CU.

• 2,0% van de patiënten (2 patiënten) stopte tijdens deel 1 met het nemen van het studiegeneesmiddel 
vanwege bijwerkingen. Geen van de patiënten stopte tijdens deel 2 met het nemen van het 
studiegeneesmiddel vanwege bijwerkingen.

• Tijdens de studie zijn geen patiënten overleden.

In de tabel hieronder wordt informatie getoond over de ernstige bijwerkingen die patiënten hadden in de 
studie, evenals bijwerkingen die ertoe leidden dat patiënten moesten stoppen met het studiegeneesmiddel.

Deel 1: Inductie Deel 2: Onderhoud
I-SD

(32 patiënten)
I-HD

(51 patiënten)
I-HD-OL

(18 patiënten)
M-SD

(33 patiënten)
M-HD

(36 patiënten)
M-PL

(12 patiënten)

Aantal patiënten met 
ernstige bijwerkingen

2 (6,3% van de 
patiënten)

1 (2,0% van de 
patiënten)

1 (5,6% van de 
patiënten)

0 (0,0% van de 
patiënten)

1 (2,8% van de 
patiënten)

1 (8,3% van de 
patiënten)

Aantal patiënten 
dat met het 
studiegeneesmiddel 
stopte vanwege 
bijwerkingen

2 (6,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Redenen voor het 
stoppen

Ontsteking 
van de 
bekleding 
rond het hart 
(pericarditis), 
pijn op de 
injectieplaats

– – – – –

I-SD = inductie standaarddosisgroep; I-HD = inductie hogere dosisgroep; I-HD-OL = inductie hogere dosis open-labelgroep; 
M-SD = onderhoud standaarddosisgroep; M-HD = onderhoud hogere dosisgroep; M-PL = onderhoud placebogroep



6

Deel 1: Inductie Deel 2: Onderhoud
I-SD

(32 patiënten)
I-HD

(51 patiënten)
I-HD-OL

(18 patiënten)
M-SD

(33 patiënten)
M-HD

(36 patiënten)
M-PL

(12 patiënten)

Aantal patiënten 
met ten minste één 
bijwerking

5 (15,6% van 
de patiënten)

8 (15,7% van 
de patiënten)

2 (11,1% van 
de patiënten)

8 (24,2% van 
de patiënten)

11 (30,6% van 
de patiënten)

5 (41,7% van 
de patiënten) 

• Hoofdpijn 1 (3,1%) 2 (3,9%) 0 (0,0%) 2 (6,1%) 0 (0,0%) 1 (8,3%)

• Verergering van CU 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (5,6%) 1 (3,0%) 2 (5,6%) 0 (0,0%)

• Vermoeidheid 
(moe zijn)

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (6,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• uitslag 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (5,6%) 0 (0,0%)

I-SD = inductie standaarddosisgroep; I-HD = inductie hogere dosisgroep; I-HD-OL = inductie hogere dosis open-labelgroep; 
M-SD = onderhoud standaarddosisgroep; M-HD = onderhoud hogere dosisgroep; M-PL = onderhoud placebogroep

14,9% van de patiënten (15 patiënten) had bijwerkingen tijdens deel 1 en 29,6% van de patiënten (24 patiënten) 
had bijwerkingen tijdens deel 2. In de tabel hieronder wordt informatie getoond over de vaak voorkomende 
gerelateerde bijwerkingen (bij 2 of meer van de patiënten) in deze studie. De vaakst voorkomende bijwerking 
was hoofdpijn.

Gedurende de gehele studie hadden patiënten die hogere doses adalimumab namen niet noodzakelijkerwijs 
meer bijwerkingen dan patiënten die de standaarddosis namen.

5. Wat waren de algemene resultaten van de studie?
Het hoofddoel van deze studie was het bekijken hoe jonge patiënten met CU reageren op adalimumab na 8 weken 
(deel 1) en 52 weken (deel 2) behandeling. De respons op de behandeling (klinische remissie) werd gebaseerd op 
een scoresysteem genaamd Mayo-score, waarin wordt gekeken naar categorieën waaronder stoelgangfrequentie, 
rectale bloeding, endoscopische beoordeling (er wordt een flexibele buis ingebracht in het rectum om met een 
kleine videocamera video’s en beelden te maken voor beoordeling) en algemene beoordeling door de studiearts.

In deel 1 ontdekten onderzoekers dat beide doses adalimumab patiënten hielpen om klinische remissie te bereiken 
na 8 weken behandeling. 58,8% van de patiënten die de dubbelblinde hogere dosis kregen (30 patiënten) en 40,6% 
van de patiënten die de standaarddosis kregen (13 patiënten), bereikten klinische remissie in week 8.

In deel 2 keken de onderzoekers naar het aantal patiënten met klinische remissie aan het eind van deel 2, onder 
hen met klinische respons aan het eind van deel 1. Zij ontdekten dat 42,9% van de patiënten die de hogere dosis 
kregen (15 patiënten) en 27,3% van de patiënten die de standaarddosis kregen (9 patiënten), klinische remissie 
hadden in week 52.

Het aantal en de frequentie van bijwerkingen waren in zowel de groep met de standaarddosis als de groep met 
de hogere dosis vergelijkbaar met de verwachte bijwerkingen bij patiënten met matige tot ernstige CU. Bij hogere 
doses kregen patiënten niet meer bijwerkingen dan bij standaarddoses.

Samengevat, de hogere doses adalimumab bleken een veilige en de meest effectieve optie te zijn voor de 
behandeling van matige tot ernstige CU bij kinderen.
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Naam Studie Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde studie naar het humaan anti-TNF monoklonaal 
antilichaam adalimumab bij pediatrische proefpersonen met matige tot ernstige colitis ulcerosa 
[A Multicenter, Randomized, Double-Blind Study of the Human Anti-TNF Monoclonal Antibody 
Adalimumab in Pediatric Subjects With Moderate to Severe Ulcerative Colitis]

Protocolnummer M11-290

Clinicaltrials.gov NCT02065557
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065557

EudraCT 2013-003032-77
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-003032-77

Opdrachtgever  
van de studie

AbbVie, Inc.
Telefoon: +1 800-633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Hartelijk dank

AbbVie wil alle deelnemers bedanken voor hun tijd en moeite die 
besteed werd om deze studie mogelijk te maken.

Deelnemers aan klinische studies helpen om de wetenschap te bevorderen!

08 maart 2021. Dit document bevat feiten zoals die bekend waren op het moment dat het document werd afgewerkt.

6. Hoe heeft de studie patiënten en onderzoekers geholpen?
In deze studie is aangetoond dat adalimumab in een hogere dosis veilig en effectief is voor kinderen met 
matige tot ernstige CU.

Deze samenvatting toont alleen de resultaten van deze studie, die kunnen verschillen van de resultaten van 
andere studies. De bevindingen uit deze studie kunnen in andere studies worden gebruikt om te weten te 
komen of patiënten baat hebben bij adalimumab.

Patiënten en/of verzorgers moeten hun eigen artsen en/of de studieartsen raadplegen bij verdere vragen over 
individuele zorg en dienen geen veranderingen in hun behandeling aan te brengen op basis van de resultaten 
van één enkele studie.

7. Zijn er plannen voor toekomstige studies?
Er zijn follow-upstudies voor de lange termijn gaande voor adalimumab. Er kunnen toekomstige studies naar 
adalimumab plaatsvinden.

8. Wie heeft deze studie gesponsord?
Deze studie werd gesponsord door AbbVie. Deze samenvatting werd door een patiëntenbelangengroep 
beoordeeld op leesbaarheid.

9. Waar kan ik meer informatie vinden over deze studie?


